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עְרֵצייְלט מֹוַהרָׁא"ש  דֶׂ
ה ִליְכט, ֶווען  ִמיר ִציְנֶדען ָאן ִדי ֵהייִליֶגע ֲחנּוכָּ

אס אֹוי ה, ִמיר ַלייְכט דָּ מָּ ף אּוְנֶזער ַהאְרץ אּון ְנשָּ
ה ֶטעג  ַדאְרְפן אֹויְסנּוְצן ִדי ֵהייִליֶגע ֲחנּוכָּ

ַאז  ,אֹויְפצּוַלייְכְטן אּון אֹויְפצּוַשייֶנען ַאזֹוי ְשַטאְרק
אל שֹוין ָאְנַהאְלְטן אֹויְך אֹויף ַווייֶטער, אֹויף ִדי  אס זָּ דָּ

 ַגאְנֶצע יָּאר.

ואס ִמיר ַדאְרְפן ִזיְך  ִדי ֶעְרְשֶטע ַזאְך ִמיט וָּ
ן קּוְקן אֹויף ִדי 'אֹויְפְפִריְשן ִאין ִדי ֶטעג, ִאיז ִמיטְ 

ִקים 'גּוֶטע ַזייט פּון אּוְנז, ִמיטְ  ן קּוְקן אֹויף ִדי גּוֶטע ֲחלָּ
אְבן, אּון ַדאְנֶקען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויף  ואס ִמיר הָּ וָּ

ואס ֶער ֶגעְבט אּוְנז.ִדי   ַאֶלע גּוְטס וָּ
ה ֶזעֶנען ֶגעְשֶטעְלט ְלהֹודֹות  ִדי ֶטעג פּון ֲחנּוכָּ
אְגט ַביי "ַעל ַהִניִסים" ִדי  ּוְלַהֵלל, ַאזֹוי ִווי ֶמען זָּ
ה ְלהֹודֹות ּוְלַהֵלל  ְבעּו ְשמֹוַנת ְיֵמי ֲחנּוכָּ ֶוועְרֶטער "ְוקָּ

דֹול", ִדי ֶטעג זֶ  לֹויְבן אּון  עֶנען ֶגעְשֶטעְלט צּוְלִשְמָך ַהגָּ
אְטש ַא ַגאְנץ יָּאר  צּו ַדאְנֶקען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן. כָּ
ֶבער  ַדאְרף ֶמען אֹויְך ַדאְנֶקען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ִאיז אָּ

ל ַפאר ֶדעם. ה ֶמער ְמסּוגָּ  ִדי ֶטעג פּון ֲחנּוכָּ

אט צּו קּוְקן אֹויף ִדי ְשֶלעְכֶטע ואס  ַאְנְשטָּ ַזאְכן וָּ
רֹות אּון  אט צּו קּוְקן אֹויף ִדי צָּ אט, ַאְנְשטָּ ֶמען הָּ
אט, ַדאְרף ֶמען ִזיְך צּוֶגעוואֹויֶנען  ואס ֶמען הָּ ִיסּוִרים וָּ
אט, אֹויף ִדי  ואס ֶמען הָּ צּו קּוְקן אֹויף ִדי גּוֶטע ַזאְכן וָּ
ואס ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער  ִדים וָּ ִפיֶלע טֹובֹות אּון ֲחסָּ

 ֶטעְנִדיג.ִמיט אּוְנז ְש  טּוט
ַרע ַמאְכט ְבִליְנד ֶדעם ֶמעְנְטש ַאז ֶער  ֶדער ֵיֶצר הָּ
ואס ֶער ַבאקּוְמט,  ִדים וָּ אל ִניְשט ֶזען ִדי גּוֶטע ֲחסָּ זָּ
ה ִליְכט, ַדאְרף ֶמען  ֶבער ַביי ִדי ֲחנּוכָּ ֶווען ֶמען ִזיְצט אָּ

ט ו ואְרפְ ע ָהר  ר ֵיצֶ ר ֶדעז ַא
 דָנאְכַאנ אנְ  ַאָראּפר ִדי

 

אד, ָנאְכַאנ אנְ ן ֶגעבְ ק צּוִרים ִאי ָזאְלְסטּו ע ֶיעדֶ ר פ 
אְטׁש אקּוְמְס  דּוס ָווא ּפ  ן ֶגעבְ ק צּוִרי ָזאְלְסטּוט ב 
ם ִאי ֶוועְסטּוה ִמְקוֶ ן ִאיף לֹוי; ֶּפעְטׁשי ְצֵווי

ְבִטיח  ט ָהאן ָנתָ י ֶרבִ ן. ֵבייקּוֶמע ר ֶווען: "ֶגעֶווע מ 
ה"; ִתְקוָ  ַאן אבְ הָ ט ֶוועה ִמְקוֶ ן ִאין ֵגייט ֶוועס עֶ 

א ייט ֶוועְס  דּוז ַאר, ֶדעְרפ  ארְ ן ז  ה ִמְקוֶ ן ִאיק ְׁשט 
יי ֶוועְסטּו ייה זֹוכֶ ף סֹום ב  יי צּון ז  ר ֶעְרִליֶכען ַאן ז 

 ד.ִאי
י י דִ ף אֹוין ִניגּו ַאא דָ ז ִאי ְׁשלֹוֵמינּוי ַאְנׁשֵ י ב 
ס ָוואת? ָגלּון ִאיד ִאי ַאט טּוס ָוואר: "ֶוועְרֶטע

ן אּוה ִמְקוֶ ן ִאיט לֹויפְ ר עֶ ת? ָגלּון ִאיד ִאי ַא טטּו
אֶוועֶנעל ׁשּון ִאיט לֹויפְ  אֶוועֶנען, ד   ן".ד 

אְלְט  ָזאְלְסטּו ז אךְ ן ֵאיי יין: "ָאְנה  ן"; ִווילְ ן ד 
ן פּוק ַאֶווער ִדיט ְׁשטּוּפְ ן ֶמעי ִווט ֶזעְס  דּו ֲאִפילּו
 ָנאךְ  ָזאְלְסטּול ָנאְכַאָמאן אּול ֵאייְנָמאן אֹויבְ 
יי צּון ֶבעְנֶקען אּון ָהאפְ ן, ֶוועלְ ץ ַאלְ   ד.ִאי ַאן ז 

ֵיצֵ )ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה   (פ"תש או 
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ה ִאיז ֶגעזּוְנט, ַאז  "הַאַרייְנְטַראְכְטן אּון ֶזען ַאז ֶמען ִאיז ב חָּ ֶגעזּוְנט, ַאז ִדי ִמְשפָּ
אט אֹויְגן צּו ֶזען, אֹויֶעְרן צּו ֶהעְרן, ֵצייֶנער צּו ֶעְסן, ֶהעְנט ָאְנצּוַכאְפן, אּון  ֶמען הָּ
ִפיס צּו ֵגיין. ַאז ֶמען ִאיז זֹוֶכה ַאַרייְנצּוַכאְפן ִמְצֹות ּוַמֲעִשים טֹוִבים, ַאז ֶמען ֵגייט 

ה אֹויפְ ִמי אט ַא ְמזּוזָּ אְרד אּון ֵפאֹות, ִמיט ִציִצית, ִמיט ַא ַקאְפל, ַאז ֶמען הָּ ן 'ט בָּ
ֵשר'ס. ַאז ֶמען ִאיז  ת, ַאז ֶמען ֶעְסט כָּ ִטיר, ַאז ֶמען ֵלייְגט ְתִפִלין, ַאז ֶמען ִהיט ַשבָּ

ה, צּו ַדאֶוועֶנען, צּו ֶרעְדן צּום ֵאייבֶ  עְרְשְטן, אּון ִדי ִליְסֶטע זֹוֶכה צּו ֶלעְרֶנען תֹורָּ
 ֶעְנִדיְגט ִזיְך ִניְשט.

אט ואס ֶמען הָּ  ,ֶווען ֶמען ְטַראְכט ִאין ֶדעם ַאַריין, ֶזעט ֶמען ַאז ִדי ִפיֶלע גּוְטס וָּ
אט. אּון ַדאן הֹויְבט  ואס ֶמען הָּ ִקים וָּ ֶוועְגט גָּאר ְשַטאְרק ִאיֶבער ִדי ְשֶלעְכֶטע ֲחלָּ

 ען אּון צּו לֹויְבן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן.ֶמען ָאן צּו ַדאְנקֶ 
ואס ִאיז ַשאְרף  אס ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן ִאיז ַא "ֶחֶרב ִפיִפיֹות", ַא ְשֶוועְרד וָּ דָּ

פּון ֵאיין ַזייט ַדאְרף ֶמען ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון פּון ִדי  .פּון ְצֵוויי ַזייְטן
אל ִאיז ִדי ַהאְרץ ַאְנֶדעֶרע ַזייט ַדא ְרף ֶמען ַדאְנֶקען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן. ַא ַסְך מָּ

אס מֹויל צּו ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן  אְפט אּון ֶמען ֶקען ִניְשט ֶעֶפעֶנען דָּ ַפאְרְשטָּ
ואס מֶ  ֶבער ַאז ֶמען הֹויְבט ָאן קֹוֶדם צּו קּוְקן אֹויף ִדי ַזאְכן וָּ ואס ֶמען ַדאְרף, אָּ ען וָּ

אט שֹוין יָּא אּון ֶמען ַדאְנְקט ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ֶדערֹויף, ַדאן ֶזעט ֶמען ַאז ֶדער  ,הָּ
אס ֶעֶפעְנט ִדי ַהאְרץ צּו  אְלְפן, אּון דָּ אל ֶגעהָּ אט שֹוין ַא ַסְך מָּ ֵאייֶבעְרְשֶטער הָּ

אְכִניְשט. אט נָּ ואס ֶמען הָּ  ֶבעְטן אֹויְך ִדי ִאיְבִריֶגע ַזאְכן וָּ
אְגט דֶ  א זָּ רָּ ואס ִדי ְגמָּ אס וָּ כֹות ער ֵהייִליֶגער "ְקדּוַשת ֵלִוי" זי"ע ִאיז ַמְסִביר דָּ )ְברָּ

מּור'ַאז ַא ז.(  מּור', אּון ַא 'ַצִדיק ְוטֹוב לוֹ 'ִאיז  'ַצִדיק גָּ ַצִדיק 'ִאיז  'ַצִדיק ֶשֵאינֹו גָּ
אְגט ֶער ַאז ַא 'ְוַרע לוֹ  ט ֶמען ֵאייִביג נָּאר ַאז ִאיז ִאים פּון ִאים ֶהעְר  'ַצִדיק גָּמּור'. זָּ

ואס  'ַצִדיק ְוטֹוב לוֹ 'גּוט אּון ֵפיין, ֶער ִאיז ַא  ֶער קּוְקט נָּאר אֹויף ִדי גּוֶטע ַזאְכן וָּ
ֶבער ַא  אְגט. אָּ , ֶמען ֶהעְרט 'ַצִדיק ְוַרע לוֹ 'ִאיז ַא  'ַצִדיק ֶשֵאינֹו גָּמּור'ֶער ַפאְרמָּ
אס ֶלעְבן, ֶער ִאיז ַא ֵאייִביג פּון ִאים ִווי ְשֶלע , 'ַצִדיק ְוַרע לוֹ 'ְכט ֶעס ֵגייט ִאים דָּ

אט.נָּאר ֶער ֶזעט  ואס ֶער הָּ ִקים וָּ  ִדי ְשֶלעְכֶטע ֲחלָּ
א ֶטַבע, ִניְשט ֶדער  ואְלט ַאַרייְנְבֶרעְנֶגען ַאז ֶעס נָּאר דָּ אְבן ֶגעוָּ ִנים הָּ ִדי ְיוָּ

ִדי ֶוועְלט ִפיְרט ִזיְך ִמיט ֶטַבע ִמְקֶרה אּון ֵאייֶבעְרְשֶטער ִפיְרט ִדי ֶוועְלט נָּאר ַאז 
ה פּון  ל, ֶעס ֶגעֶשעט ַזאְכן פּון ִזיְך ַאֵליין. ֶווען ַא ִאיד ַפאְלט ַאַריין ִאין ִדי ְקִליפָּ ַמזָּ
ִנים, ֶער ְגֵלייְבט ִניְשט ַאז נָּאר ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִפיְרט ִדי ֶוועְלט, ַדאן ִאיז  ִדי ְיוָּ

רֹות ףֶער אֹוי ואס ֶעס ֵגייט ִאים ִניְשט גּוט ;ֶגעַהאְקֶטע צָּ  ַמאְכט ִאים ,ֶיעֶדע ַזאְך וָּ
אט ִניְשט  אט ִזיְך ִניְשט צּו ֶוועם צּו ֶוועְנְדן אּון ֶער הָּ ִאיְנַגאְנְצן ַפאְרלֹויְרן, ֶער הָּ

אל ִאים ֶהעְלְפן.  ֶווער ֶעס זָּ
א ה הָּ ֶבער ִאין ִדי ֶטעג פּון ֲחנּוכָּ ִאים ַבאִזיְגט ִדי ֶיעְצט אָּ ְבן ִדי ֵהייִליֶגע ַחְשמֹונָּ

ִאים ֶזעֶנען ֶגעֶווען ַא ַסְך ֵווייִניֶגער  ִנים, אּון ִניְשט אֹויף ַא ֶדֶרְך ַהֶטַבע, ִדי ַחְשמֹונָּ ְיוָּ
ֶבער ִזיְך ֶגעַהאְלְטן ִמיטְ  אְבן אָּ ִנים, ַווייל ֵזיי הָּ ן 'אּון ַא ַסְך ְשַוואֶכער פּון ִדי ְיוָּ

אט ֵזיי ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֵאי אְבן ֶגעֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, הָּ יֶבעְרְשְטן, ֵזיי הָּ
אס ַדאְרף אּוְנז אֹויְך ֶלעְרֶנען ַאז  ִנים. אּון דָּ אְבן ַבאִזיְגט ִדי ְיוָּ אְלְפן אּון ֵזיי הָּ ֶגעהָּ

א ַקיין ֶדֶרְך ַהֶטַבע, ַאֶלעס ִפיְרט נָּאר ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער, אּון ֶווען ֶמען  ֶעס ִניְשט דָּ
אס, ֶעֶפעְנט ֶמען אֹויף ִדי מֹויל אּון ֶמען ַדאְנְקט ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ַפאר ִדי  ֵווייְסט דָּ

אט, אּון ֶמען ֶבעט אֹויְך אֹויף ַווייֶטער. ואס ֶמען הָּ  גּוֶטע ַזאְכן וָּ
אס צּו טּוהן, וֶ  אְבן ִדי ַגן ֵעֶדן אֹויף ִדי ֶווען ַא ִאיד ֶגעוואֹויְנט ִזיְך צּו דָּ ועט ֶער הָּ

 ֶוועְלט. ֶער ֶוועט ַזיין ֶדער ְגִליְקִליְכְסֶטער ֶמעְנְטש אֹויף ֶדער ֶוועְלט.
 

 
אְרט  ֶווען ֶעס ֶוועְרט טּוְנְקל ִאין ַא ִציֶמער וואּו ֶמעְנְטְשן ְדֵרייֶען ִזיְך, ֶוועְרט דָּ

ה. ֵאייֶנער ֶזעטַא  לָּ ִניְשט ֶדעם ְצֵווייְטן, ֶמען ַהאְקט ַאַריין ֵאייֶנער  ְגרֹויֶסע ֶבהָּ
אל ֶעס ֶוועְרט ִליְכִטיג ִאיז  ערִאיֶנעם ְצֵווייְטן אּון ֶעס טֹויג ִניְשט דֶ  ב. ֵאייְנמָּ ַמצָּ

ש ַא ְמַחי', ֶמען ֶזעט וואּו ֶיעֶדער ְשֵטייט, אּון ַדאן ֶקען ֶיעֶדער גֵ  יין ַזיין ֶוועג ָאן ַממָּ
 ַדאְרְפן ְשֶטעְרן ַא ְצֵווייְטן.

ה ֶטעג, ֶווען ֶמען ִציְנדְ  ה,  טִאין ִדי ֵהייִליֶגע ֲחנּוכָּ ָאן ִדי ִליְכֶטעֶלעְך פּון ִדי ְמנֹורָּ
ה ִציְנדְ  אּון ִמיר חָּ  טֶזעֶנען נָּאְך פּון ִדי ְמַהְדִרין ִמן ַהְמַהְדִרין ַאז ֶיעֶדער פּון ִדי ִמְשפָּ

ה אס  ,אּון ֶיעֶדע ַנאְכט ֵלייְגט ֶמען צּו נָּאְך ַא ִליְכְטל ,ָאן ִדי ְמנֹורָּ ַדאְרף דָּ
אְלן ָאְנהֹויְבן ֶזען ַאז ֶעס ִאיז  אֹויְפַשייֶנען אּון אֹויְפַלייְכְטן אּוְנֶזער ֶלעְבן, ַאז ִמיר זָּ

א נָּאְך ֶמעְנְטְשן אְרט  דָּ א ַאֶלע סָּ ַפאְרִשיֶדעֶנע ֶמעְנְטְשן, אֹויף ֶדער ֶוועְלט, ֶעס ִאיז דָּ
אט  ערדֶ ֶיעאּון  ָאְנהֹויְבן ִזיְך צּו ֶרעֶכעֶנען  אּון ֶמען ַדאְרף ,ֶגעִפיְלןַזייֶנע ֶמעְנְטש הָּ

אל  ִניְשט ַאַרייְנצּוַהאְקן ִאין ַאְנֶדעֶרע ֶמעְנְטְשן, ִמיט ֶיעֶנעְמ'ס ֶגעִפיְלן, נָּאר ֶיעֶדער זָּ
 ֶוועג.ִזיְך ֵגיין ַזיין ֵאייֶגעֶנע 

ה ִליְכט ִציְנדְ ִדי  ֶמען ָאן "ַעד ֶשִתְכֶלה ֶרֶגל ִמן ַהּׁשּוק" ִביז ֶעס ֶוועט ִזיְך  טֲחנּוכָּ
אְגן פּון ֵאייֶנעם צּום ְצֵווייְטן  אס ַארּום ְטרָּ ַרע אּון ְרִכילּות, דָּ שֹון הָּ אֹויְפֶהעְרן ִדי לָּ

ה ִאיז ַא ַצייט  לֹום אּון ָאְנֵזייֶען ַמְחלֹוֶקת. ֲחנּוכָּ ואס ַדאְרף ַאַרייְנְבֶרעְנֶגען שָּ וָּ
אְלן ִזיְך ַהאְלְטן ִאיְנֵאייֶנעם, נָּאר ְשַטאְרְקן אּון ְמַחֵזק ַזיין  ה, ַאֶלע ִאיְדן זָּ ְוַשְלוָּ

 "ו ַקיין ַמְחלֹוֶקת ְצִוויְשן ִאיְדן.ֵווייְטן, אּון ִניְשט ַמאְכן חצְ  ֵאייֶנער ֶדעם
לֹום הֹויְבט ִזיְך ָאן בַ  יי ִזיְך ַאֵליין. ֶווען ַא ֶמעְנְטש ִאיז ִניְשט צּוְפִריְדן ִמיט ִזיְך שָּ

לֹום ִמיט ִזיְך ַאֵליין. ַדאן ֶוועט ֶער ִזיְך אֹויְך ְקִריְגן ִמיט  ַאֵליין, ֶער ֶלעְבט ִניְשט ְבשָּ
ֶבער ְפֵרייִליְך, ֶער ַהא ְלט פּון ִזיְך ַזייֶנע ַארּוִמיֶגע. ֶווען ַא ֶמעְנְטש ַהאְלט ִזיְך אָּ

לֹום ִמיט ַאְנֶדעֶרע  לֹום ִמיט ִזיְך, ֶוועט ֶער אֹויְך ֶלעְבן ְבשָּ ַאֵליין, ֶער ֶלעְבט ְבשָּ
 ֶמעְנְטְשן.

אל ֶלעְבן  ה ִאיז ִדי ִריְכִטיֶגע ַצייט צּו ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז ֶמען זָּ ֲחנּוכָּ
לֹום ִמיט ֶיעְדן ִאיד, אּון ִניְש  אְרט ַמְחלֹוֶקת.יט ַזיין ַפאְרִמיְשט אִ ְבשָּ  ן ַקיין שּום סָּ
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אס ִאיז נָּאְך ַא  אף. דָּ ֶווען ֶעס ֶוועְרט ִליְכִטיג ִאין ְשטּוב ֶוועְקט ֶמען ִזיְך אֹויף פּון ְשלָּ
ל, ִדי ִליְכִטיְגקֵ  ה ִאיז ְמסּוגָּ ואס ֲחנּוכָּ ואס ִדי ֲחנּוכָּ ַזאְך צּו וָּ  ,ה ִליְכט ְבֶרעְנֶגען ַאַרייןייט וָּ

אְפט אֹויף ִדי ֶוועְלט. ואס ֶער ְשלָּ אף וָּ  ֶוועְקט אֹויף ֶדעם ֶמעְנְטש פּון ַזיין ִטיְפן ְשלָּ
ואס  ה ְקִריֶכער, ַא ֶמעְנְטש וָּ נָּ אְפן, ִווי ַא ְלבָּ ֶמעְנְטְשן ְדֵרייֶען ִזיְך ַארּום ַפאְרְשלָּ

אף. ֶעס ֶזעט אֹויס ִווי ֶדער ֶמעְנְטש קּוְמט אּון ֵגייט, ֶער  ַארּום ִאיְנִמיְטן ְשַפאִציְרט ְשלָּ
אְפט, ֶער ְטַראְכט ִניְשט פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן. ֶבער ַזיין ֹמַח ְשלָּ  ֵגייט ָאן ִאין ֶלעְבן, אָּ

אְפט? ֶווע ַוואְךִווי ַאזֹוי ֶקען ַא ֶמעְנְטש ִוויְסן אֹויב ֶער ִאיז  ן ַא ִאיד ָאֶדער ֶער ְשלָּ
ֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן ִאיז ֶער אֹויף, אּון ֶווען ֶער ֶרעְדט ִניְשט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ַדאן 

אְפן. אְפט ֶער, ַזיין ֹמַח ִאיז ַפאְרְשלָּ  ְשלָּ
סּוק  אְגט ֶדער פָּ אף, זָּ אט ִזיְך אֹויְפֶגעֶוועְקט פּון ַזיין ְשלָּ ה, טז( )ְבֵראִשית כֶווען ַיֲעֹקב הָּ

קֹום ַהֶזה" תֹו ַוֹיאֶמר ָאֵכן ֵיש ה' ַבמָּ ִווי ַאזֹוי ֵווייְסט ֶמען ַאז ֶמען ִאיז  ."ַוִייַקץ ַיֲעֹקב ִמְּׁשנָּ
קֹום  אְגן ִמיט ַא פּול מֹויל "ָאֵכן ֵיש ה' ַבמָּ אף? ֶווען ֶמען ֶקען זָּ אֹויְפֶגעְשַטאֶנען פּון ְשלָּ

א ִמיט אּוְנז ְש  ַהֶזה", ֶמען ֵווייְסט אּון ֶמען ֶטעְנִדיג, ִפיְלט ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִאיז דָּ
 אּון ֶמען הֹויְבט צּו ֶרעְדן צּו ִאים.

ה", ַאֶלע ְמפֹוְרִשים  חֹו ֶשל ַאֲהֹרן ֶשֹלא ִשינָּ אְגט ַרִש"י "ְלַהִגיד ְשבָּ ַביי ַאֲהֹרן ַהֹכֵהן זָּ
אס ִאיז דִ  אטמּוְטֶשען ִזיְך ִמיט ֶדעם, דָּ  י ַגאְנֶצע ְגרֹויְסַקייט פּון ַאֲהֹרן ַהֹכֵהן ַאז ֶער הָּ

אט ֶגעֵהייְסן?ַאְנֶדעְרש פּון ֶגעטּוהן  ִניְשט ואס ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער הָּ  וָּ
א ְמַרֵמז ַא ְצֵווייֶטע ַזאְך "ֶשֹלא ִשינָּה" ֶבער ַרִש"י ִאיז דָּ ַאֲהֹרן ַהֹכֵהן ִאיז ִניְשט  - אָּ

אְפן, ה  ֶגעְשלָּ אְפן. ִמיט ִדי ֵהייִליֶגע ְמנֹורָּ אְזט ַאְנֶדעֶרע ִאיְדן ְשלָּ אט ִניְשט ֶגעלָּ אּון ֶער הָּ
אט ֶער ַאַריין ֶגעְבֶרעְנְגט ַא ִליְכִטיְגַקייט אֹויף ִדי ֶוועְלט,  אט ָאְנֶגעִציְנֶדען הָּ ואס ֶער הָּ וָּ

אט אֹויְפֶגעֶוועְקט אְפן, ֶעס הָּ אְזט ְשלָּ אט ִניְשט ֶגעלָּ ִאיְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ַאז ֶמען  ֶעס הָּ
אל ֶעֶפעֶנען ִדי מֹויל אּון ָאְנהֹויְבן צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן.  זָּ

נָּה ַבאקּוְמט ֶמען פּון ַא ַצִדיק, ֶווען ַא ִאיד ִאיז זֹוֶכה צּו ֵגיין צּו ַא ַצִדיק, ֶוועְרט  ִדי ַמתָּ
אף אּון ֶער הֹויְבט ָאן ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן. ֶדער ֶרִבי ֶער אֹויְפֶגעֶוועְקט פּון ַזיין ְש  לָּ

ה  ז ִאין ִדי ֶוועְרֶטער פּון ִדי ִמְשנָּ אס ִאיז ְמרּומָּ אְגט ַאז דָּ "ְסַתם ֶחֶרש ֵאינֹו )ְתרּומֹות ֵפֶרק א'( זָּ
עְרט ִניְשט צּו צּום קֹול  פּון ֶמען הֶ  -ר", ַאז ֶמען ִאיז ַאן "ֵאינֹו שֹוֵמַע" בֵ דַ שֹוֵמַע ְוֵאינֹו מְ 

ֶמען ֶרעְדט ִניְשט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן. ַא ִאיד ַדאְרף  - ר"בֵ דַ ַצִדיק, ַדאן ִאיז ֶמען ַאן "ֵאינֹו מְ 
ואס ֶקען ִאים  אף, וָּ ואס ֶקען ִאים אֹויְפֶוועְקן פּון ְשלָּ אֹויְפזּוְכן אּון ְטֶרעְפן ַא ַצִדיק וָּ

אל ָאְנהֹויְבן צּו ְמעֹוֵרר ַזיין ַאז עֶ  אְפן ַזייֶנע ֶטעג אּון יָּאְרן, נָּאר ֶער זָּ אל ִניְשט ַפאְרְשלָּ ר זָּ
 ֶלעְבן ִמיְטן ֵאייֶבעְרְשְטן.

אְגט  ן פ"ג( ֶדער ֶרִבי זָּ שֹון פּון )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסימָּ ִשיַח ֶוועְרט ָאְנֶגערּוְפן אֹויף ִדי לָּ ַאז מָּ
אל ֶעֶפעֶנען ִדי ִאְלמִ ' יחַ ִש מֵ ' ִשיַח ִצְדֵקנּו ֶוועט ַאַרייְנְבֶרעְנֶגען ַאז ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט זָּ ים. מָּ

אְגט  סּוק זָּ ְך ֶאל "ִכי ָאז ֶאְהפֹ )ְצַפְניָּה ג, ט( מֹויל אּון ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן. ַאזֹוי ִווי ֶדער פָּ
ם ְבֵשם ה ה ִלְקֹרא ֻכלָּ ה ְברּורָּ פָּ ֵמינּו ָאֵמן.ַעִמים שָּ ה ְביָּ ד". ִבְמֵהרָּ ְבדֹו ְשֶכם ֶאחָּ  ' ְלעָּ

א"ש ֶעֶרְך ) ֵני ִשיחֹות מֹוַהרָּ הִעְניָּ  (ֲחנּוכָּ
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עסעפיס; און נאךשיעורים; מעשיות פון תפלה; ר -קוואל פון חיזוק )פרויען(   
03303502363/ ענגלאנד  0797040069/ ארץ ישראל  845-351-9060/ 212-444-9169  

 breslevcenter@gmail.com גליון אויף אימעילצו באקומען דעם 
  347-630-2876 טעלעפאן מעסידזשינג/ chizikyomi@gmail.comיומי אימעיל חיזוק 

 

 

 און נאךמעשיות פון תפלה; גונים; שיעורים; חיזוק יומי; ני - קול ברסלב

  03303502361/ ענגלאנד  0797040066/ ארץ ישראל  845-351-0910/  212-444-9191

< BreslevCenter.com   <  
 

 
 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 צום התרגשות שטייגט

 "סיום הש"ס -שבת התוועדות "
", סיום הש"ס -"שבת התוועדות  ארטיגןגרויסשטייענדיג בלויז צוויי וואכן צום 

שטייגט די התרגשות ביי אנשי , הבעל"ט שבת קודש פרשת ויגשדעם קומענדיגן 
, ווען מ'וועט מיט'ן ראש ישיבה שליט"א ענעם שבתשלומינו צו דעם גרויסן געהויב

זיך אינאיינעם פרייען אויף די גרויסע שמחה אז מ'האט זוכה געווען צו ענדיגן גאנץ 
ש"ס, און צו די זעלבע צייט זיך גלייך אנגארטלן און אנהויבן פון פריש צו לערנען 

 יעדן טאג א בלאט גמרא, און נאכאמאל מסיים זיין ש"ס.
דערפרי לערנט דער ראש ישיבה שליט"א פאר א בלאט גמרא בבלי און יעדן אינ

א בלאט גמרא ירושלמי, פילע אנשי שלומינו האלטן מיט דעם טעגליכן שיעור, 
אבער דער ראש ישיבה שליט"א איז כסדר מעורר אז אפילו אויב מ'קומט נישט אן 

פון די הייליגע  צו לערנען די גמרא מיט א שיעור, זאל מען כאטש זאגן די ווערטער
 גמרא, אז ס'זאל נישט דורכגיין אפילו נאר איין טאג אן לערנען א בלאט גמרא.

אינגערמאן מאנשי שלומינו איז א פשוטע זאך אז איינע פון די ערשטע  ןביי יעד
שיעורים איז צו לערנען יעדן טאג א בלאט גמרא. מוהרא"ש פלעגט כסדר נאכזאגן 

לאט גמרא א טאג איז א חיוב אויף א מענטש ווי פון ספר ווי העמודים אז "א ב
הנחת תפילין". איי דו האסט נישט קיין קאפ? דו האסט טירדות? דיין חבורתא 
קומט נישט? נעם דיר דעם סדר דרך הלימוד פון הייליגן רבי'ן און זאג די הייליגע 

יכצייטיג צו ענדיגן גאנץ ש"ס און גליווערטער פון די גמרא, אזוי וועסטו זוכה זיין 
 .דורכגיין כל התורה כולה

פאר זיבן יאר צוריק זענען געווען פילע אינגעלייט און בחורים וואס האבן זיך 
צוגעהערט וואס מוהרא"ש זאגט, און טאג איין טאג אויס האבן זיי זיך נישט 
געלייגט שלאפן איידערן לערנען א בלאט גמרא. יעצט נאכ'ן הארעווען זיבן יאר, 

עה ברנה יקצורו, וועלן זיי יעצט זוכה זיין זיך צו פרייען מיט דעם הזורעים בדמ
 .גרויסן שמחת התורה, צו ענדיגן כל הש"ס כולה

קראון פלאזא צו דעם גרויסן געלעגנהייט האט מען אפגעדינגען דעם גאנצן 
האטעל מיט אלע צימערן, וואו אלע תלמידי היכל הקודש וועלן ארויסקומען מיט 

און פארברענגען דעם גאנצן שבת קודש מיט א רייכער זייערע משפחות 
די אלע וואס האבן שוין מיטגעהאלטן אמאל א שבת התוועדות מיט'ן  פראגראם.

ראש ישיבה שליט"א, ווייסן די געשמאק דערפון; אזא הערליכע שבת איז ממש 
 מעין עולם הבא.

נישט געציילטע צימערן זענען נאך עוועליבעל, און ווער ס'האט זיך נאכ
געמאלדן ווערט געבעטן צו רעזעווירן א צימער ווי שנעלער, ביי די חשובע 
אינגעלייט וואס געבן זיך אפ מיט די הכנות צו דעם געהויבענעם שבת, וכל הקודם 

 זכה.
ר' ליפא שווארץ  -וויליאמסבורג . 718-506-4341ר' אלי' קנאלל  -בארא פארק 
ר'  -קרית יואל . 917-789-3095וויטש ר' ברוך יאקאבא -מאנסי . 917-541-1197

 .845-248-8044יואל שניטצלער 
 השבת נועם הנשמות!

 

אייער פלאץ ביים  זיכערטפאר
 געהויבענעם שבת סיום הש"ס

 תש"פ דעם קומענדיגן שב"ק ויגש
 רופט שוין ,קראון פלאזא האטעל

917-541-1197 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 חיזוק צום טיר
 
 

קומען אלע ספרי ברסלב, איר קענט בא
דרשות,  "עצתו אמונה", קונטרסים,

 'ס, און נאך;SD'ס, USB ניגונים, סידי'ס,
 דעליווערט צו אייער טיר!

 רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

347-509-4908 
 און מיר וועלן פרובירן בעז"ה עס צו שיקן צו אייך אהיים.

 

 

 
 

 

 

 חיזוק פאר פרויען
געבט מען זיך אן עצה מיט די קינדער, ווי אזוי 

די טאג  מיט'ן מאן, מיט די שטוב ווירטשאפט,
 און מיט זיך אליין? טעגליכער פראבלעמען,

 הערט א רייכע שיעור אין דעם נושא אויף:
 קוואל פון חיזוק

212-444-9169 
2,  3 ,  1 ,  39  

 

 

 

 

 על הטוב יזכרו המנדבים להפצת הגליון 
 

 הי"ו יצחק אייזיק ראטהמו"ה 
 לע"נ זקינתו הרבנית הצדיקת מקארסלבורג 

 ע"ה ב"ר חיים מנחם הכהן חיה רעכיל
 יום הצלה והשחרור של רביה"ק מסאטמאר זצוק"לולרגל 

 
 

 

 

 

 

 

 

<<<<<< 

 


